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Visão Global  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gin 

Vinho da Madeira, Rum da Madeira, Ponche da Madeira 

Amêndoa (Algarve e Alto Douro) 

Aguardente Vínica de Origem Controlada da Lourinhã 

Ginja de Óbidos e Alcobaça 

Licor Beirão 

Vinho do Porto 

Medronho (Algarve / Buçaco) 

Moscatel (Setúbal / Favaios) 

 

 

O valor da produção 

nacional representa 35% 

do sector das bebidas 

espirituosas 



Denominações protegidas de Bebidas Espirituosas 

Aguardente 

• Aguardente do Minho 

• Aguardente do Douro 

• Aguardente da Beira Interior 

• Aguardente da Bairrada 

• Aguardente do Oeste 

• Aguardente do Ribatejo 

• Aguardente do Alentejo 

• Aguardente do Algarve 

• Aguardente da Região dos Vinhos Verdes 

Alvarinho 

• Aguardente Vínica da Região dos Vinhos Verdes 

• Lourinhã 

 

Medronho 

• Medronho do Algarve 

• Medronho do Buçaco 

 

Bagaceira 

• Bagaceira  do Minho 

• Bagaceira do Douro 

• Bagaceira da Beira Interior 

• Bagaceira da Bairrada 

• Bagaceira do Oeste 

• Bagaceira do Ribatejo 

• Bagaceira do Alentejo 

• Bagaceira do Algarve 

• Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos 

Verdes 

 

 

Licor de Singeverga 

 

Ponche da Madeira 

 

Rum da Madeira 

 



Taxa de imposto aplicável às bebidas espirituosas  

vs.  

receita fiscal em Portugal 

Bebidas Espirituosas  

= 

7%  

Consumo de Bebidas 

Alcoólicas 

em Portugal 

Média de Consumo de Álcool em Portugal (litros per capita) * 

2008-2010 12.9  ( 10%) 

2003-2005 14.4 

* Global Status Report on Alcohol and Health 2014 

  World Health Organization 

 21% 

Taxa de imposto aplicável às bebidas espirituosas 

2014 1251,72 €/hl ( 5%) 

2013 1192.11 €/hl ( 7%) 

2012 1108.94 €/hl 

2011 1031.57 €/hl 



Contributo do sector para as exportações 

• A Europa é o principal produtor e exportador de bebidas espirituosas a nível mundial. 

 

• As exportações de bebidas espirituosas alcançaram um valor de €10,2 mil milhões em 

2012  um aumento de 20% em relação ao ano anterior 

 

• O sector das bebidas espirituosas é o maior exportador da indústria agro-alimentar da UE e 

gerou um saldo positivo no comércio de perto de €9 mil milhões em 2012 (em comparação 

com €7 mil milhões em 2011) 

 

• Estas exportações contribuem para a criação de empregos (1 milhão até à data) e de  

investimentos na Europa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New record growth in exports outside EU-27 



Responsabilidade Social 

 
 
  
  

• A ANEBE defende, no âmbito de um estilo de vida saudável e equilibrado, a 
promoção de um consumo moderado e responsável dos seus produtos: 
 

• Até duas unidades* de bebida por dia para mulheres; 
 

• Até três unidades* de bebida por dia para o homem; 
 

• Nunca mais de 4 unidades* de bebida numa única ocasião; 
 

• Em alguns momentos da vida, o consumo moderado e responsável de 
álcool, equivale ao não consumo: 
 

• Durante a gravidez 
• Condução 
• Menores de 18 anos 

 
 
 

 

 

* A OMS define 1 unidade como 10g álcool puro 



Responsabilidade Social / Auto-Regulação 

 
 
  
  

• Membro Fundador do I e II Fórum Nacional de Álcool e Saúde 
 

• Co-autor  do “Código de Boas Práticas na Comunicação Comercial das Bebidas Alcoólicas”: 

 

→ Expressão mais visível : “Seja responsável. Beba com Moderação”; 

 

• Vice-Presidente do Comité de Responsabilidade Social da SpiritsEUROPE; 

 

• Membro signatário da Carta Europeia de Segurança Rodoviária (ERSCharter); 

 

• A ANEBE partilha as preocupações da comunidade de saúde e tem o compromisso de apresentar 
a sua contribuição através da execução de iniciativas com o objectivo de reduzir o consumo 
excessivo e inadequado de álcool: 

 

 Campanha Condutor Designado 100% Cool 

 Campanha Beba com Cabeça 

 Serviço Responsável de Álcool – “Como servir bebidas alcoólicas com 
responsabilidade”  

 

 



ANEBE – Associação Nacional das Empresas de Bebidas Espirituosas 
Av. da República, 62F, 6.º 

1050-197 Lisboa 
Tel.: +351 21 796 96 92 
Email: anebe@anebe.pt  

 
www.100porcentocool.pt 
www.bebacomcabeca.pt 
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